
 

 

 

CINEAMA 2018 

propozície regionálnej súťaže amatérskej filmovej tvorby 

 

Základné údaje 
 
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR 
Odborný garant: Národné osvetové centrum, kabinet amatérskej umeleckej tvorby 
Realizátor regionálneho kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach  

 
Základná charakteristika:                                                                                                                              
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a 
dospelým v troch vekových skupinách. 
 
Poslanie súťaže: 
CINEAMA je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej filmovej tvorby na 
Slovensku. Súťaž je viacstupňová, najmenej trojstupňová: okresná/regionálna, krajská a celoštátna. 
Súťaž sa člení podľa vekových, vzdelanostných a žánrových kritérií. Každý súťažiaci môže svoje diela 
prihlásiť do jednotlivých kategórií. 

Technické podmienky 

1. Formát DVD /len/: DVD-VIDEO. Snímky zaslané na CD nebudú akceptované. 

2. Označenie filmov: každá snímka musí obsahovať názov filmu, dĺžku projekcie, meno, adresu a 
vek autora, spôsob ozvučenia (mono, stereo) a kategóriu. Každý súťažný príspevok musí byť na 

samostatnom DVD nosiči.  

3. Zaslané filmy budú so súhlasom autora uložené v archíve Národného osvetového centra, kde sa 
zhromažďujú všetky ocenené filmy z predchádzajúcich ročníkov.  

4. So súhlasom autora je možné zverejniť ukážky z ocenených filmov aj na webovej stránke ROS a 
NOC. 

Prihláška:                                                                                                                                                      
K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje 
potvrdiť podpisom. 

Realizátori regionálnej súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia  publikovať jednotlivé 
súťažné príspevky bez nároku autora na honorár,  každé iné použitie fotografií bude konzultované 
s autorom. 

 

Kategorizácia účastníkov 

 
Súťaž sa rozdeľuje na: 
I.   skupina: A – autori do 16 rokov  
II.  skupina: B – autori od 16 do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl)                                                                                                                                                   
III. skupina: C – autori nad 21 rokov  (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl) 

 

I.   skupina súťaží v 3 kategóriách:    animovaný film, 
                                                              hraný film,                                               
                                                            reportáž, dokument 
II.  skupina súťaží v 4 kategóriách:    animovaný film, 



 

 

                                                                 hraný film, 
                                                    reportáž, dokument, 
    experiment a videoklip 

III.  skupina súťaží v 8 kategóriách: animovaný film, 
                                                            hraný film, 

                                                reportáž, 
                                                            dokument, 
                                                           experiment, 
                                                           videoklip, 
                                                            minútový film,  
     zvučka (pre festivaly CINEAMA, UNICA 2014 – Piešťany) 
 
 

Podmienky a postup v súťaži 
1. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe filmových diel, vytvorených v amatérskych podmienkach, pre 
vlastnú potrebu, nie na komerčné a propagačné účely.  
2. Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je predloženie autorského filmového diela, 
zodpovedajúceho základným kritériám tvorby a vnímania filmového diela. 

3. Časový limit pre jednotlivé filmové diela je od 1 do 20 minút. V prípade prekročenia limitu má porota 
právo film vyradiť alebo mu udeliť výnimku, ak dielo zodpovedá umeleckým a technickým kritériám 
a prekročenie má svoje umelecké opodstatnenie.  
4. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tým istým filmovým dielom. 

 

Priebeh regionálneho kola súťaže 

Termín uzávierky: 20.2.2018                                                                                                                    
Miesto odovzdávania: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fr. Hečku 25,  Levice                                
/ II. poschodie Domova mládeže pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Leviciach/                
Miesto výstavy: CK Junior Levice                                                                                                                         
Termín vernisáže: 15.3.2018, 17.00                                                                                                     
Trvanie výstavy: 16.3.-3.4.2018 

 

 
Kontakt:  

 
PaedDr. Marta Kosmályová  
Regionálne osvetové stredisko, Fr. Hečku 25, 934 01 Levice 
Tel.: 036/6318 737, 0918 949 537  
e-mail: kosmalyova@roslevice.sk                                                                             
kosmalyova.marta@gmail.com                                                                                                     
www.roslevice.sk 
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